
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 032/12 - 039/12 

Møte nr: 4/2012 Til kl. 14:15 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 2 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan 

Larsen, Erling Palmar, Kai Inge Sletvold, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, IT-sjef, Kirsti Ellingsen, Lars 

Morten Rødaas, Anne Elin Olsen. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

 

Fauske 28.02.12 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

enhetsleder 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr            den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  28.02.12  

 

MERKNADER: 

 

Svar på spørsmål fra siste møte: 

Janne Hatlebrekke: IT-sjef svarte. Bredbåndstilgang i Øvre Valnesfjord. Kommunen har 

ingen prosjekt på gang. Initiativ må tas av nærmiljøutvalget, lag for foreninger eller andre 

private.  

 

Tema: Orientering om landbruket i Fauske – Utvikling og utfordringer 



Fra Fauske og Sørfold bondelag deltok Kirsti Ellingsen, fra Fauske og Sørfold bonde- og 

småbrukerlag deltok Lars Moten Rødaas og fra Fauske og Sørfold skogbrukerforening deltok 

Anne Elin Olsen. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Leder i planutvalget orienterte om at “orientering av aktuelle saker» skal komme som 

et nytt punkt på innkallingen. Spørsmål vil kunne tas under dette punktet. 

 Leder tok også opp spørsmålet om tilleggssak og fikk tilslutning til at «Endring av 

kommunedelplan med tema motorferdsel» kunne tas opp i møtet som ekstrasak. 

 Ottar Skjellhaug (AP): Ber om orientering om utfylling ved Lundhøgda. Enighet om at 

Kai Inge Sletvold (eier av Lundhøgda) fratrer møtet under orienteringen. 

 Linn Normann Godtfredsen (AP):  

1. Ber om orientering om hva som er gjort med Coop-villaen, branntomt i Sulitjelma, 

falleferdig hus på Sandneshaugen og bedehuset. 

2. Medfører det riktighet at Smeltehytta skal rives? 

 Janne Hatlebrekke (AP):  

1. Ber om orientering om utfylling på Kjetil Skår sin eiendom på Lund. 

2. Fremdrift i stenging av vei til Valnesfjord skole. 

 Ari Tollånes (H): Fremdrift i ekspropriasjon i Furnesfeltet. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Ottar Skjellhaug:  

Enhetsleder plan/utvikling svarte. Kommunen har vurdert utfyllingen som ikke søknadspliktig 

tiltak. Fylkesmannen er orientert. Utfyllingen skal brukes til oppstillingsplass for 

campingvogner. Dette vurderer kommunen som omdisponering av dyrka mark. Det må søkes 

om omdisponering etter jordloven. 

Linn Normann Godtfredsen:  

Pkt.1. Enhetsleder plan/utvikling svarte. Coop-villaen: Prosess rivingspålegg er ikke startet. 

Kommunalsjef svarte. Prosess skal startes opp. Branntomt: Forsikringssak er nettopp 

avsluttet, forventer at opprydding settes i gang. Sandneshaugen: Har kontaktet eier. Eier lover 

å rydde opp. Kommunalsjef: Eier skal gis ny kort frist til å rive bygget. Bedehuset: Eier er 

kontaktet skriftlig. Han har svart at huset skal restaureres. Arbeidet skal starte opp i mai. 

Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Kommunen er ikke kjent med at bygget skal rives. 

Janne Hatlebrekke: 

Pkt. 1. Plansjef svarte at det er gitt muntlig tillatelse til utfylling. 

Pkt. 2. Utvalgsleder svarte at saken skal gjennomgås på utvalgets neste møte. 

Ari Tollånes: 

Kommunalsjef svarte. Kommunens advokat har fått oppdraget. Det skal være møte med 

grunneier i mars for å forsøke å oppnå minnelig avtale. 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

032/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

033/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

034/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

035/12 KLAGE PÅ VEDTAK I PLUT-SAK 19/12: KJØRETILLATELSE 

TURISTANLEGGET V/STORTOPPEN/OTERVATN 

036/12 RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - 

OPPSTARTSMELDING 

037/12 SKS PRODUKSJON AS. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BYGGING AV 

STORELVVATNET KRAFTVERK I SULITJELMA. 

038/12 GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV 

FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIG/NY 

BOSTEDSADRESSE. NY BEHANDLING 

039/12 ENDRING AV DELPLAN MOTORFERDSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/1055      

 Arkiv sakID.:   12/287  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    032/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2012 

 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 3/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-032/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/1054      

 Arkiv sakID.:   12/286  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    033/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2012 

 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 001/12: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR. 55/1 - 

UTSETTELSE AV BOPLIKTEN 

 

VEDTAK: 

 

 Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Jakob Haukland konsesjon med 3 års utsettelse 

av boplikten til 01.01.2015 ved erverv av gnr. 55/1 i Fauske Kommune.  

 

 

 

DPLU. 006/12: 84/83 - OLE M. PETTERSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE VED 

LANGVATN. KJØPER: BENT BRASETH 

 

VEDTAK : 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av tomt på 1,4 dekar for eksisterende hytte ved nordvestsiden av 

Langvatn. En slik fradeling anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning 

og synes ikke å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper for jord- og 

skogbruket. 

 

Fradeling av varig bruksrett i form av hogst av ved til hytta og til å fjerne skog for å 

bedre lysforholdene til hytta gis det derimot med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tillatelse 

til idet dette ikke anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning.  

 

 

 

DPLU. 007/09: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER 

 

VEDTAK : 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 innvilges dispensasjon fra gjeldende 

kommuneplan med tema motorferdsel: 



 

1. Jan Jakobsen, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr. sesong for transport av bagasje, 

utstyr og brensel til sin hytte beliggende ved Rishaugbekken i Melkerdalen. 

 

2. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og 

med 8. mai 2011. 

 

3. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune. 

 

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved 

transport til hytta. 

 

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

 

 

 

DPLU. 007/12: 103/827 - STEIN EINAR JAKOBSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, PÅBYGG MED BRA=76 M2 OG LA=69 TIL EKSISTERENDE ENEBOLIG  

MED BRA=91 M2 OG LA=89 M2 I KIRKEVEIEN  52, FAUSKE. BYGN.NR 188873634 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 meddeles byggetillatelse for påbygg til 

enebolig i Kirkeveien 52 som omsøkt. 

Søknad om lokal godkjenning samt søknad om ansvarsrett fra henholdsvis Alfoh Bygg 

AS og Rørlegger Kristen Jakobsen godkjennes. 

Når tiltaket er ferdig må anmodning om ferdigattest innsendes. 

 

 

 

DPLU. 008/12: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - IGANGSETTINGSTILL. FOR 

PELING INKL. TILHØRENDE ARBEIDER FOR FORRETNINGSBYGG I SJØGATA 

47, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, jvf. § 21-2 og 21-4 meddeles 

igangsettings-tillatelse for peling inkl. tilhørende arbeider, betongkonstruksj. etc. i 

Sjøgata 47 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS, Nordenfjeldske Spunt Peleservice AS og 

Skanska Norge AS godkjennes. 

 

Kommunen viser for øvrig til rammetill. og senere endring i sak 07/11 og 132/11. 

 

 

 



DPLU. 009/12: 54/15 - JENS B. KYED - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK,  

ENEBOLIG I HAUG, VALNESFJORD, MED BRA=214 M2, LA=155 M2 SAMT 

GARASJE, BTA=28 M2. BYGN.NR. BOLIG: 300244719, GARASJE: 300244734. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20–1, jvf SAK 4-1 meddeles byggetillatelse for 

oppføring av enebolig og garasje på Haug i Valnesfjord, G.nr. 54/15, som omsøkt. 

 

Ihht PLB § 19-2 godkjennes dispensasjonssøknad om at grunnmuren oppføres ihht 

teknisk standard av 2007.  

 

Det vises til vedtatt reguleringsplan med bestemmelser samt brev fra Fylkeskommunen. 

 

Tilknytningsavgift for vann/kloakk må innbetales til kommunen. (regning blir tilsendt) 

Hvilken løsning for vanntilførsel som blir valgt sendes inn så snart det er avklart. 

 

Søknad om ansvarsrett for våtromsarbeider må innsendes når firma er valgt. 

 

Søknad om ansvarsretter fra Børgefjell-laft AS, Mask.eier Roar Løkås, Salten 

Byggservice AS og Rørleggerm. Christian Bringsli godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 010/12: 52/4 OG 7 - LINE M. BERGLI - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE VÅNINGSHUS 

PÅ STEMLAND 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av tomt på 1,6 dekar for eksisterende våningshus. 

 

Som betingelse for at fradelingen tillates, settes at den tinglyste boretten eiers foreldre har 

i det gamle våningshuset slettes før eller samtidig med at tillatte fradeling tinglyses. Det 

er også en forutsetning at adkomsten til tomten ikke skal være gjennom eiendommens 

tun. 

 

Med de forannevnte betingelser anses omsøkte fradeling å være forsvarlig med hensyn til 

eiendommens avkastning og synes ikke å ville medføre drifts- og/eller miljømessige 

ulemper av betydning for jord og skogbruket.  

 

 

 

DPLU. 011/12: SØKNAD OM TRANSPORT MED SNØSCOOTER 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.2 og 3 innvilges dispensasjon fra gjeldende 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 



 

1. Evy og Helge Lunde, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr. sesong for transport av 

bagasje, utstyr og brensel til hytta som ligger v/Lillyvatn. 

 

2. Trase: Fra Jakobsbakken – Risbakken og korteste vei til hytta, jfr. vedlagte 

kartutsnitt. 

 

3. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til 

og med 11. mai 2014. 

 

4. Det skal føres kjørebok som skal returneres til Fauske kommune innen 1. juni 

hvert år. 

 

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan 

med tema motorferdsel. 

 

6. Dispensasjon for ferdsel i Junkerdal nasjonalpark må innhentes av søker. 

 

 

 

 

DPLU. 012/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER 

 

VEDTAK : 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.2 og 3 innvilges dispensasjon fra gjeldende 

kommuneplan med tema motorferdsel: 

 

6. Jan Jakobsen, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr. sesong for transport av bagasje, 

utstyr og brensel til sin hytte beliggende ved Rishaugbekken i Melkerdalen. 

 

7. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og 

med 11. mai 2014. 

 

8. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune. 

 

9. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved 

transport til hytta. 

 

10. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

 

 

 

DPLU. 013/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 

FOR 3 ÅR 

 

VEDTAK : 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 pkt 2 og 3  innvilges dispensasjon fra 

gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel: 



1. Roald og Yngve Kristensen, Langvad, 8250 Rognan, innvilges inntil 6 turer pr 

sesong for transport av bagasje, utstyr og brensel til sin hytte beliggende på 

Hjemgamkoppen. 

 

2. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til 

og med 11.mai 2014. 

 

3. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune. Denne skal 

returneres til Fauske kommune innen 1. juni hver sesong. 

 

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved 

transport til hytta. 

 

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan 

med tema motorferdsel. 

 

 

 

DPLU. 014/12: 62/5 - BJØRG KOSMO - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT (GNR 

62/68,69) VED KOSMO - KJØPER: JENS ERIK KOSMO 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av ca 1 dekar tilleggsareal til eksisterende boligtomt gnr 62/68,69 

ved Kosmo. 

 

Som betingelse for tillatelsen settes at det straks nord for den samlede boligtomten 

opprettholdes en korridor med minstebredde 15 meter som adkomst fra offentlig bilvei til 

dyrkamark/beiteland. Som en del av betingelsen må også det samlede boligtomtareal som 

ble tillatt fradelt i delegasjonssak 161/09 reduseres fra ca 3 dekar til ca 2 dekar. 

 

Omsøkte fradeling anses med de forannevnte betingelser som forsvarlig med hensyn til 

eiendommens avkastning og synes ikke å ville medføre drifts- og/eller miljømessige 

ulemper av betydning for jord- og skogbruket. 

 

 

 

DPLU. 016/12: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST 

VED MOURKI - GNR. 119 BNR. 1. FESTER. INGE MOSTI, STEINKJÆR. 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 

naust på eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

 

 



DPLU. 017/12: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST 

VED KJELVATNET - GNR. 119 BNR. 1. FESTER: ANN-KRISTIN SKAUGVOLD, 

BODØ. 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 

naust på eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 018/12: OLE M. PETTERSEN, LEIVSET. SØKNAD OM FRADELING 

HYTTETOMT/TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE BELIGGENDE PÅ 

EIENDOMMEN GNR. 84 BNR.83 VED LANGVATNET. KJØPER: BENT BRASETH, 

LEIVSET 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling tomt  til 

eksisterende hytte beliggende på eiendommen gnr. 84 bnr. 83. 

 

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser settes størrelsen 

på fradelt parsell til 1 daa. 

 

 

 

DPLU. 019/12: LINE M. BERGLI, VALNESFJORD.  SØKNAD OM FRADELING AV 

TOMT TIL EKSISTERENDE VÅNINGSHUS PÅ EIENDOMMEN GNR. 52 BNR. 4 OG 

BNR. 7 

 

VEDTAK : 
Med hjemmel i DT- sak 29/2001 gir med dette leder plan/ utvikling dispensasjon fra 

vedtatt kommuneplan arealdelen slik at fradeling av tomt til eksisterende våningshus kan 

gjennomføres. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles tillatelse til fradeling av 1,6 daa av 

eiendommen gnr. 52 bnr. 4 og bnr. 7 til tomt for eksisterende våningshus som omsøkt. 

 

Som betingelse for fradelingen settes: 

Den tinglyste boretten eiers foreldre har i det gamle våningshuset slettes før eller samtidig 

med at tillatte fradeling tinglyses.  

Det er en forutsetning at adkomsten til ny parsell  ikke skal være gjennom hoved- 

eiendommens  tun, jfr.  kartskisse datert 23.01.2012. 

 

Ny parsell må få tinglyst vegrett som angitt på kartskisse datert 23.01.2012. 

 

 

 

DPLU. 020/12: HØYESTE KONSESJONSPRIS VED TVANGSSALG - GNR. 112/35, 

GNR. 113/2,3, GNR. 114/11 OG 1/4 ANDEL AV GNR. 114/2 I FAUSKE KOMMUNE 



 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Konsesjonsloven 

samt delegasjon, settes høyeste konsesjonspris ved tvangssalg av gnr. 112/35, 113/2,3, 

114/11 samt ¼ andel av gnr. 114/2 til kr. 3 200 000,-. 

 

 

 

DPLU. 021/12: BJØRG KOSMO, VALNESFJORD. SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

FRADELING AV CA. 1 DAA  AV EIENDOMMEN GNR. 62 BNR. 5 PÅ KOSMO. 

KJØPER: JENS ERIK KOSMO, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel  plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 

daa. av eiendommen gnr. 62 bnr. 5 som omsøk på de vilkår som framkommer i 

fagansvarlig landbruks vedtak. 

 

 

 

DPLU. 028/10: KOMMUNEDELPLANENS AREALDEL - RULLERING  

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-5, jfr. samme lov § 27-1, pkt.2, og 

delegasjonsvedtak K-058/09, legges forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut 

til nytt offentlig ettersyn. 

 

 

 

DPLU. 043/10: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RULLERING 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-5, jfr. samme lov § 27-1, pkt.2, og 

delegasjonsvedtak K-058/09, legges forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut 

til nytt offentlig ettersyn. 

 

 

 

DPLU. 142/09: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10, og delegasjonsvedtak K-

058/09, legges forslag til reguleringsplan for Bakken, plankart og bestemmelser datert 

29.04.09, ut til offentlig ettersyn. 

 



 

 

DPLU. 192/11: KLAGE PÅ OPPMÅLINGSGEBYR 

 

VEDTAK : 
 

Søknad fra Kjell Eliassen om redusert oppmålingsgebyr kan ikke imøtekommes. Gebyret 

er fastsatt i henhold til vedtatt gebyrregulativ. Det foreligger ikke grunner som tilsier at 

gebyret skal reduseres.  

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-033/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/1168      

 Arkiv sakID.:   12/321  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    034/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2012 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 12/1147 I 10/2682 30.01.2012 Midtre Nordland 

Nasjonalparkstyre 

AVSLAG PÅ SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA 

VERNEFORSKRIFTEN FOR 

BRUK AV SNØSCOOTER 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-034/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/915      

      Arkiv sakID.:   11/2039  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Klagenemnda 
 

Sak nr.:    035/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2012 

 

 

 

KLAGE PÅ VEDTAK I PLUT-SAK 19/12: KJØRETILLATELSE TURISTANLEGGET 

V/STORTOPPEN/OTERVATN 

   
Vedlegg: PLUT-sak 14/12 m/vedlegg 

Klage fra Joakim Jarnes, Bodø 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har mottatt klage fra Joakim Jarnes, Bodø, over vedtak gjort i Planutvalget i 

sak 19/12. 

 

Saksopplysninger: 

 

Planutvalget behandlet den 22. november 2011 kjøretillatelse til turistanlegget 

v/Stortoppen/Otervatn.  Det ble gjort følgende vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, 2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra 

gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

1. Joakim Jarnæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i 

Sulitjelma til Breporten i fbm bortkjøring av avfall fra turistanlegget.  Trase i hht 

vedlagte kartutsnitt. 

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal føres 

kjørebok. 

3. Ferdselen skal forgå på hverdager.  Transport i helgene er forbudt. 

4. Dispensasjonen gjelder fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt, 

dog ikke lenger enn til 13.mai 2012.  

5. Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

7. Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved 

sesongslutt. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er ikke framkommet nye opplysninger i saken, og den legges fram med følgende innstilling: 

 

INNSTILLING : 
 

Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i PLUT-sak 19/12 opprettholdes. 



 

 

PLUT-035/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Innstillingen ble endret: Det skal være PLUT-sak 19/12, ikke PLUT-sak 14/12. 

 

Ari Tollånes (H) fremmet følgende forslag: 

Punkt 1: Som tidligere. 

Punkt 2: Som tidligere. 

Punkt 3: Transport i påskehøytiden tillates ikke. 

Punkt 4: Dispensasjon gjelder frem til nytt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt, 

dog ikke lengre enn til 1. mai 2013. 

Punkt 5: Som tidligere. 

Punkt 6: Som tidligere. 

Punkt 7: Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår 

ved sesongslutt. Et endelig krav fra Fauske kommune er at opprydding skal være endelig 

ferdig innen 1. mai 2013. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) og Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende forslag: 

2. Dispensasjon for inntil 9 turer pga. kortere frist. 

Endr. Pkt 3. Tiltakshaver kan kjøre i helgene. 

Endr. Pkt. 4. Ferdigstillelse innen 1. mai 2013 iht. reindriftsnæringens innspill. 

Endr. Pkt. 7. Tiltakshaver må dokumentere arbeidet underveis iht. kommunens krav. 

 

H’s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FLs forslag. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, 2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra 

gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

1. Joakim Jarnæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i 

Sulitjelma til Breporten i fbm bortkjøring av avfall fra turistanlegget.  Trase i hht 

vedlagte kartutsnitt. 

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal føres 

kjørebok. 

3. Transport i påskehøytiden tillates ikke. 

4. Dispensasjon gjelder frem til nytt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt, dog 

ikke lengre enn til 1. mai 2013.  

5. Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

7. Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved 

sesongslutt. Et endelig krav fra Fauske kommune er at opprydding skal være endelig 

ferdig innen 1. mai 2013. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - OPPSTARTSMELDING 

   

 
Vedlegg: Prosjektplan 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunens trafikksikkerhetsplan 2007 – 2010 er gått ut. Planen ble prolongert ut 2011.  

 

Det skal utarbeides en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen for perioden 2012 – 2016. 

Planen skal utarbeides som en kommunedelplan forankret i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Det er utarbeidet en prosjektplan med forslag til organisering av arbeidet og plan for fremdrift av 

arbeidet.  

 

Prosjektgruppa foreslås bredt sammensatt, i tillegg vil Trygg Trafikk være en samarbeidspartner. 

Andre aktuelle kontakter i planarbeider vil være kommuneoverlegen, politiet, Statens vegvesen 

med flere.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen gjennomføres i henhold til vedlagte 

prosjektplan datert 31.1.2012. 

 

 

PLUT-036/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen gjennomføres i henhold til vedlagte 

prosjektplan datert 31.1.2012. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 



Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SKS PRODUKSJON AS. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL FOR BYGGING AV STORELVVATNET KRAFTVERK I SULITJELMA. 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra SKS Produksjon AS datert 23.01.2012. 

2. Kartbilag 

3. Kopi av brev fra NVE datert 11.01.2012 

 

 

Sammendrag: 
I brev av 08.04.2010 ga NVE SKS Produksjon AS tillatelse til bygging av Storelvvatn 

kraftanlegg. Kraftverket bygges uten konsesjonplikt, men med de vilkår  gitt i tidligere  

godkjenning av planer/gitt konsesjon for utnyttelse av Lomivassdraget. 

 

Storelvvatnet kraftverk vil utnytte fallet i en eksisterende overføringstunnel fra overføringen av 

Rupsi- og Giken elv som overfører vann til Lomivannet.  For å kople seg på eksisterende tunnel 

vil det bli bygget ca. 983 m. ny vannvei, bestående av ca. 560 m rør i tunnel og ca. 423 m. 

nedgravd rør.  

 

Bygging av anlegget er underlagt offentlig tilsyn. Tilsynet utøves av NVE og NVE skal 

godkjenne detaljerte planer for miljø og landskap før arbeidene kan starte opp. 

 

Utbygging av Storelvvatn kraftverk vil  foregå delvis innenfor nedslagsfeltet til Lomi vannverk. 

Det vil bli søkt om midlertidig endring av klausuleringsbestemmelsene for drikkevasskilden for å 

gjennomføre tiltaket. Tiltakshaver vil utarbeide en ROS-analyse som omhandler fare for 

forurensning i anleggstiden og driftsfasen. Kommunens drikkevannsmyndighet, enhet VVA, vil i 

samråd med tiltakshaver/Mattilsynet  fremme egen sak hva angår problemstillingen rundt Lomi 

vannverk. 

 

Tiltakshaver har søkt Fylkesmannen i Nordland om utslippstillatelse for tiltaket. Søknaden er ute 

til høring. Høringsfristen er satt til 29.02.2012.  

 

Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er med hjemmel i forskrift om 

byggesak § 4.3 unntatt kommunal byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.  

Tiltaket må imidlertid avklares opp mot kommuneplanen arealdel eller eventuelt gjeldende 

reguleringsplan. Det er ikke vedtatt reguleringsplan for området, så kommuneplanen arealdelen 

er gjeldende plandokument for området. 

 

Omsøkt tiltak ligger i et område som i vedtatt kommuneplan arealdelen er regulert til LNF-A. 

Det betyr at Fauske kommune v/planutvalget må gi dispensasjon fra gjeldende kommuneplan før  

prosjektet kan realiseres. 



 

Tiltaket etableres på gnr. 119 bnr. 1 – Statens grunn. 

 

Gjennomgang av offentlige databaser om kulturminner og vernede bygninger har ikke påvist 

konflikter på disse temaene. 

Sametinget/Nordland fylkeskommune har ingen merknader til prosjektet 

 

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter eller naturtyper innenfor anleggsområdet. 

 

Anleggsområdet ligger innenfor  Balvatn reinbeitedistrikt. SKS Produksjon AS opplyser at 

forholdet til reinbeitedistriktet er avklart. 

 

Rådmannens konklusjon: Fordelene i saken synes klart større enn ulempene. Med bakgrunn i 

dette anbefales planutvalget å gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen som omsøkt, 

slik at Storelvvatnet kraftverk kan bygges etter de planer som er godkjent av NVE. 

 

I siste setning i 4. avsnitt i brev fra NVE datert 11.01.2012  framkommer at vilkårene for å gi 

dispensasjon alltid vil være tilstede for tiltak som har konsesjon etter vannressursloven, 

vassdragsreguleringsloven eller energiloven. 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel  plan- og bygningslovens § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon 

fra vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at Storelvvatn kraftanlegg kan etableres i tråd 

med godkjente planer. 

 

Begrunnelsen for å gi dispensasjon framkommer i saksframlegget. 

 

 

PLUT-037/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel  plan- og bygningslovens § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon 

fra vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at Storelvvatn kraftanlegg kan etableres i tråd 

med godkjente planer. 

 

Begrunnelsen for å gi dispensasjon framkommer i saksframlegget. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ 

SAGMO TIL HELÅRSBOLIG/NY BOSTEDSADRESSE. NY BEHANDLING 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av Plut-sak 068/11 

2. Kopi av brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 02.01.2012 vedrørende behandling av 

klage fra Gerd Hultmann. 

 

Sammendrag: 
 

Planutvalget behandlet i møte 20.09.2011, sak 068/11, en klage fra Gerd Hultmann vedrørende 

søknad om omgjøring av fritidsbolig på Sagmo til helårsbolig. Klagen fra Gerd Hultmann ble 

ikke tatt til følge. Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan arealdelen fant utvalget ikke å kunne gi 

dispensasjon fra vedtatt kommuneplan, slik at fritidsboligen kunne benyttes/omgjøres til 

helårsbolig.  

 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse den 21.09.2011. 

I brev av 02.01.2012 opphever Fylkesmannen planutvalgets vedtak i sak 068/11, og sender saken 

tilbake til kommunen for ny behandling. 

 

Rådmannen tar Fylkesmannen avgjørelse til etterretning, og har utover dette ingen kommentarer 

til det som framkommer i Fylkesmannens klagebehandling. 

 

Sakens fakta: 

Gerd Hultmann eier en frititidsbolig på Sagmo. Hun har søkt om dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan slik at eksisterende fritidsbolig kan omgjøres til helårsbolig/fast bopel. 

Bakgrunnen for hennes søknad er at Fauske Lysverk AS er innvilget fritak for leveringsplikt av 

strøm til fritidsboliger på Sagmo. Omgjøres fritidsboligen til helårsbolig, kan  Fauske Lysverk 

AS bli pliktig til å levere strøm til hennes bolig på Sagmo.   

 

Gerd Hultmann har i samtale med plan/utvikling uttrykt at hun ikke har planer om å bosette seg 

fast på Sagmo, men fortsatt bruke fritidsboligen slik den blir benyttet i dag. 

 

Sagmo ligger ca. 3 km nord for Jakobsbakken, var et gammelt lite gruvesamfunn - etablert først 

på 1900-tallet. Husene på Sagmo ble oppført av Sulitjelma Gruber AS etter datidens lovverk som 

bolighus for å huse gruvearbeiderne m/familier. Dette skjedde ca. 1906.   

Det var fast bosetting på Sagmo fram til ca. 1963/1964. 

 

Stedet ble fraflyttet, og boligene opphørte å fungere som bolighus, da det ikke lengre var behov 

for fast bosetning på Sagmo. Det har imidlertid aldri vært tema å søke om bruksendring fra 

bolighus til fritidsbolig for de få husene, (2-3 stk), som etter hvert, (ca. i 1970), ble tatt i bruk 



som fritidsboliger. Bruken/overgangen fra bolighus til fritidsboliger anses i angjeldende sak som 

en naturlig  del av samfunnsutviklingen for det gamle gruvesamfunnet Jakobsbakken/Sagmo.  

 

I Matrikkelen står Gerd Hultmanns eiendom på Sagmo, gnr. 119 bnr. 449,  registrert som 

fritidsbolig.  

 

Området er uten fast vegforbindelse i ca. 8 av årets 12 mnd.   

 

Området Sagmo er i vedtatt kommuneplan arealdelen regulert til område for fritidsbebyggelse. 

 

En omgjøring av dagens fritidsbolig til bolighus/helårsbolig krever således dispensasjon fra 

vedtatt kommuneplan arealdelen. 

 

Som nevnt ovenfor har Gerd Hultmann søkt om dispensasjon fra vedtatt plan, slik at hennes 

fritidsbolig kan nyttes/omgjøres til helårsbolig/fast bopel. 

 

Planutvalget kan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensere fra vedtatt plan.  

 

Plan- og bygningslovens § 19-2 sier bl.a.: « Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra , eller hensynene i lovens formåls bestemmelse blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering» 

 

Rådmannen kan ikke se at  omgjøring av angjeldende fritidsbolig til fast bopel/helårsbolig er i 

tråd med plan- og bygningslovens § 19-2.  

 

Videre - rådmannen anfører følgende ulemper i saken: 

Sagmo er  fraflyttet. Sagmo er med sin manglende infrastruktur, s.s.  ikke kjørbar vei i ca. 8 av 

årets 12 mnd, ikke offentlig vann/avløp, ikke tilgang til offentlig renovasjon, 

brann/utrykningskjøretøy er i store deler av året avskåret fra adkomst til Sagmo,  ikke egnet som 

sted for fast bosetning.   

 

I hht Distriktsplan for Balvatnet reinbeitedistrikt inngår området Jakobsbakken/Sagmo som 

beiteområde for rein. Økt aktivitet i området/fast bosetting vil være  negativt for reindrifta.  

 

Fordeler (for søker): En dispensasjon kan gi fortsatt tilgang til strøm til  fritidsboligen til Gerd 

Hultmann.  

Rådmannen er av den formening at det å sikre en eventuell videre strømforsyning til 

området/søkers bolig, er en økonomisk relatert problemstilling, og denne (fordelen) anses  ikke 

relevant for saken.  

 

Ut fra ovennevnte kan ikke rådmannen se at det er grunnlag for planutvalget å gi dispensasjon 

fra vedtatt plan slik at fritidsboligen til Gerd Hultmann kan omgjøres til helårsbolig/fast bopel.   

 

INNSTILLING : 
 

Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruken for området 

Sagmo. 

 



Etter vurdering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er vesentlig 

større enn fordelene. Med bakgrunn i dette finner planutvalget at det med hjemmel i plan- 

og bygningslovens §19-2 ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan 

arealdelen,  slik at søknad fra Gerd Hultmann hva angår omgjøring av fritidsbolig på 

Sagmo til helårsbolig/fast bopel  kan innvilges. 

 

Begrunnelsen for ikke å gi dispensasjon framkommer i saksframlegget. 

 

 

PLUT-038/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruken for området 

Sagmo. 

 

Etter vurdering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er vesentlig 

større enn fordelene. Med bakgrunn i dette finner planutvalget at det med hjemmel i plan- 

og bygningslovens §19-2 ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan 

arealdelen,  slik at søknad fra Gerd Hultmann hva angår omgjøring av fritidsbolig på 

Sagmo til helårsbolig/fast bopel  kan innvilges. 

 

Begrunnelsen for ikke å gi dispensasjon framkommer i saksframlegget. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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ENDRING AV DELPLAN MOTORFERDSEL 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Saken ble fremmet i møtet av utvalgsleder. 

 

 

PLUT-039/12 VEDTAK-  15.02.2012 
 

Utvalgsleder i plan- og utviklingsutvalget tok opp saken i møtet. 

 

Fauske komme starter arbeidet med å gjennom gå motorferdselsplan med sikte på å ta inn 

i planen mindre vesentlige endringer vedr. kjøring med scooter 1. påskedag. Bakgrunn for 

igangsettelse av arbeidet er at Fauske kommunes nabokommune Saltdal har åpnet for 

kjøring med scooter 1. påskedag. 

Et av Saltens største hytteområder ligger i Sulitjelmafjellene som omfatter Fauske og 

Saltdal kommune. Innfallsporten til dette området går via Sulitjelma som ligger i Fauske 

kommune. 

For å legge til rette for en lik behandling av motorferdsel i dette område, vil Fauske 

kommune se det som formålstjenlig og endre motorferdselsplan, med at det 1. påskedag 

ikke blir en scooterfri dag. 1. påskedag er dessuten den dagen i påsken da store deler av 

hytteturistene reiser hjem fra påskeferien og de fleste ha lov etter motorferdselsplan til å 

bruke scooter til sin hytte og kan etter nåværende motorferdselsplan ikke kjøre fra hytten 

på denne dag, men ligger hytten på Saltdalsgrunn kan det kjøres til kommunegrensen til 

Fauske som ligger midt i hytteområdet 

 

 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende forslag: 

Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å 

endre planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke blir 

en scooterfri dag. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 



VEDTAK: 

Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å 

endre planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke blir 

en scooterfri dag. 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

Kommunalsjef    

Rådmann    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


